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Productivemuslim একটি ফযাটিগত ঈদদযাদগ চরা দফাআি। এখাদন একজন 

ফযাটি তায টচন্তা থথদক ভুটরভ জীফদন ঈন্পনীরতা  গঠনভরুক টচন্তাধাযাদক কাদজ 

রাটগদ টকবাদফ অদযা ঈন্পটত কযা মা তায টকছ ুটি থদা অদছ। এআ ফআটি ভরুত 

ঐ াআদিয আংদযজী বাসদনয একটি নুফাদটরট। াঠক-াটঠকাযা অা কযফ এআ 

ফআটি থথদক তায প্রটতটদদনয কাদজয সুন্দয একটি রুটিন কদয থপরদত াযদফন। 

অল্লা অভাদক প্রথদভ তঃয ফাআদক এ কাদজ ফযকত দান করুন অভীন। 

- তাীরৃল্লা 



আনায ভয়কে বফকেলন েরুন  
“ 

অভায এক ুদযাদনা ফন্ন ুঅভাদক ফদরটছর, 
“অজকার একিা প্রাফাদ চদর অদছ। ভানুল ফদরঃ তুটভ 
মটদ থতাভায ভদক ভযাদনজ কযদত ায তাদর তটুভ 
থমদকান টকছু কযদত াযদফ”। কদক ফছয য অটভ 
ফঝুরাভ এিা রৄধুভাত্র ঈদদট না ফযং তয।   
 
অভযা রৄধু রৄদনআ অট ভ ভযাদনজদভন্ি খুফআ গুরুত্বনুস 
দনক ভ থরাকজন অভাদদয টতযস্কায কদয ভ কাদজ 
না রাগাদনায জন্য, টকন্তু অভযা খুফ কভআ ফটুঝ টকবাদফ ভ 
কাদজ ভযাদনজ কযা ঈটচৎ। 
 

অদর ভ ভযাদনজ কযা ফরদত ভদক ভযাদনজ কযা না 
(কাযন ফাস্তদফ অটন অটভ ভদক টটছদ-এটগদ টনদত 
াযদফা না      ফযং অভাদদয টনদজদদয গুটছদ টনদত াযদরআ 
ভদক ভযাদনজ কযা দফ।     
 

Peter Drucker  এয টফখযাত ফআ “The Effective 
Excutive” এ টতটন টতনটি ধাদয কথা টরদখদছন ভদক 
থচনায জন্যঃ  
             ১. অনায ভদক টফদেলন করুন 
             ২. প্রদাজনী কাজদক ফাদ টদন 
             ৩. কাজদক ম্পন্প কযায জন্য মসাপ্ত ভ ফয করুন 
 
 



এফায আব ভয় বেবাকফ এই বতনটি ধা বদকয় ম্যাকনজ েযা মায়ঃ 
১. অনায ভদক টফদেলন করুনঃ 
    এক প্তা মাফৎ অনায প্রটতটদদনয কাদজয খড়া ততটয করুন। অটভ টনটিত অনায থদি থভাচড় টদদফ মখন 
থদখদফন কত ভ অভযা নষ্ট কযটছ। ২ বাদফ অটন অনায খড়া ভদক থযকর্স কযদত াদযন। ১. একটি র্াযীদত 
টরদখ যাখদফন থম থকান ভদ অটন কতক্ষন টক কযদছন ২. থফা অনায ফন্ন/ু স্ত্রী-স্বাভী/রুভদভিদক নুদযাধ করুন 
অনায কাজ-ভদক ধটযদ টদদত। (ভদন যাখদত দফ “no cheating”)     

২. প্রদাজনী কাজদক ফাদ টদনঃ 
    অল্লার অকফায! ভগুদরা এক প্তা দয থদখদর 
টনদজয কাদছ রজ্জা রাগদফ ফদি। দনক ভ চ 
!! এফায থখান থথদক টকছ ুভ ফাচাদনা দযকায। 
থদখুনদতা! কাদর ঈদঠ টক কাযদন কযাদপদত মাায 
দযকায টছদরা? ফাা টক থপফুদক ফা থনদি টক 
কাযদন ফায দযকায টছদরা? ২-৩ ঘন্িায ভুটব টক 
থদখা দনক দযকায? থচ অভযা অল্লায জন্য ভ 
ফাটচদ চটর থমভনঃ ভ থফট রাগদফ ফদর ফাা 
ারাত টড়, অয কুয‟অন াটদ  কভ টড়। তাআ 
ভাথা যাখা দযকায ভ ফাাঁচাদত অনায কাদজয 
ঈয কাি করুন আরাদভয ভদধয তাড়ারদযা কযদফন 
না। অভযা রৃটনায কাদজ ১৬ অনা টকন্তু যকাদরয 
জন্য দনকিাআ র!!    
 

৩. কাজদক ম্পন্প কযায জন্য মসাপ্ত ভকার ফয করুনঃ 
     এিা টক তন্তয টফযদিয ফযাায ন থম অটনএকটি 
কাজ দনক ভনদমাদগয াদথ কদঠাযবাদফ কযদছন থচ 
একিা phone call ফা থকঈ এদ অনায াদথ গদে 
জটড়দ থগর? তাআ অনায ঈটচৎ একিা টনটদসষ্ট ভকার 
বাগ কদয তায ভধয ঐ কাজিা থল কযা। (অটন ৯০ 
টভটনি ধদয কযদত াদযন, অয এআ ৯০ টভটনি এয ভধয 
থকান পাক থাকদফ না একিানা!) এদত অনায ভদন ে 
ভদ থফট কাদজয নুবটূত অদফ, কাযন একটি টনটদসষ্ট 
ভদ একটি কাদজ অনায ভন অফদ্ধ থাকদফ। এিা টঠক 
না থম ১ ঘন্িায কাজ ৪ ঘন্িা থল া রৄধুভাত্র ১০-১৫ 
টভটনি কদয interrupt এয জন্য। তাআ একটি রুটিন কদয 
টনন অয াধযভত থিা থভদন চরুন।    

আশা করর সময় মযানেজ এর ব্যাপানর রকছুটা ধারো পপনয়নছে। এখে 
পেখা যাক আত্মশুরি রকভানব্ করা যায়…  



৭ টি আ‟ভাকরয অবযা আত্মশুবিয জন্য 
অনায ঈটচৎ ইভাদনয স্বাদথস ৭টি টফদল অভদরয বযা গদড় থতারা। এিা অনায জীফদন টনটভত 
কযদত াযদর অটন ফশ্যআ ঈকৃ দফন আনাাল্লা। অটভ এফ অভ‟রদক ফটর একজন ভুটরদভয 
জন্য „bread & butter‟। এআ অ‟ভরগুদরা বযাদয ভাধযদভ অভযা অল্লা সুফানারা তাঅ‟রায টদদক 
এক ইভানী মাত্রা রৄরু কযদত াটয।    

১. পযজ স্বারাদতয অদগ/দযয সুন্পাত রাতগুদরা ড়নুঃ 
     এিা দনক জ ভটজদদ টগদ রৄধ ুপযজ স্বরাত 
অদা কদয তাড়াতাটড় টপদয অা। টকন্তু অভযা মটদ জাটন 
সুন্পাত স্বরাদতয যুস্কায টক! তাদর ত অভযা তযাগ 
কযফ না। দনক টদন মাফৎ থবদফ থফয কযরাভ টকবদফ 
সুন্পাত স্বরাতগুদরা বযাদ অনা মাঃ রৄধ ুঠাৎ কদয 
সুন্পাদতয টনাত কদয স্বরাত রৄরু কদয টদদর একটদন সুন্পাত 
স্বরাত অনায জীফদনয একটি ং দ মাদফ। 

২. পযজ স্বারাদতয দয টজটকয করুনঃ 
     অফায স্বারাদতয দয তাড়ারদড়া! অভাদদয ভনদক 
প্রশ্ন কটয, “কতিুকু ভ ফযা  স্বারাদতয দয রৃ‟অ-
টজটকয কযদত?” ঈত্তযঃ ৫-৭ টভটনি মটদ জানা না থাদক টক 
রৃ‟অ ড়দত দফ টকবাদফ দফ তাদর এখাদন থথদক থজদন 
টনন “টনুর ভুটরভ” আচ্ছা কযদর অটন অনায 
থভাফাআদর এআ রৃ‟অগুদরা থযদখ ভুখস্ত কযদত াদযন।   

৩. কার-ন্নযা অল্লায টজটকযঃ 
     অনায ঐ রৃ‟টি ধা ম্পন্প দর এফায অটন একিু 
থচষ্টা কযদরআ যসুর(ঃ) এয থখাদনা সুন্দয কদকটি 
কার  ন্নায রৃ‟অ ড়দত াদযন। এআ রৃ‟অগুদরা 
অনায অত্মযক্ষায ফভস  াটতায। “টনুর ভুটরভ”  
এ অটন রৃ‟অগুদরা াদফন।   

৪. যাদতয তাাজ্জদু স্বরাতঃ 
     অরাভরৃটরল্লা! যভাদাদন অভযা যাতবয টকাভরু রাআদর 
দাটড়দটছ। যভাদান থদল অভাযা র দ দড়টছ। থচ অভযা 
যাদতয স্বরাদতয াফিা থদত াটয। মটদ অটন তাজ্জুদ 
স্বরাদত নতুন ন তাদর, অজ থথদক ঘুভাদনায দুফস ২ যাকা‟অত 
স্বরাত দড় ঘুভাদত থচষ্টা করুন।(এিা কটঠন টকছু না) এআ স্বরাদত  
থকান “excuse” টদদফন না। ভাদয ৩০টি টদনআ তাাজু্জদ ড়ুন 
একভ অনায া তাাজু্জদদয জন্য এভটনদতআ দাাঁটড়দ মাদফ। 
অয ইভানী টি থফট থাকদর ভধযযাদত ঈদঠ স্বরাতিা অদা 
করুন। (তখন অল্লা প্রথভ অভাদন অদন ফান্দাদক থদায জন্য)  
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৫. চাদতয স্বরাত অদা করুনঃ 
 
     ভুটরদভয প্রপুল্ল যীয  ভদনয ফদচদ ফড় যস্য র চাদতয স্বরাত। এয ভ পজয 
স্বরাদতয য থথদক সুমস ভাথায ভাদঝ অায অগ মসন্ত থমদকান ভ। রৄধু ২ যাকা‟অত!  
অয এয পরঃ প্রটতদদদনয অনায যীদযয ৩৬০টি াদড়য জন্য এিা দাকা। এিা অনায যীয 
 ভনদক টিারী  ইভানী থজা ফটৃদ্ধ কযদফ। অনায কাদছ টদনিা প্রপুল্ল রাগদফ।   

৬. ঘুভাদনায ুদফস রৃ‟অ ড়ুনঃ 
 
     াযাটদদনয কাদজয য অটন ক্লান্ত এখন অনায আচ্ছা 
কযদছ টফছানা গটড়দ থমদত… টকন্তু দাড়ান!! ঘুভাদনা অদগ 
ভাত্র ১০ টভটনি টকছ ুরৃ‟অ দয টনন। রৃ‟অগুদরা অনাদক 
একিা ফযকত্ম ঘভু অয ইভানী থচতনা ফাটড়দ থদদফ। থদখদফন 
অটন টকবাদফ থমন পজয স্বরাদত প্রান্ত ভন টনদ ঈদঠ থগদছন! 
ঘুদভয রৃ‟অয জন্য “টনুর ভুটরভ” থদখুন।   
      

৭. প্রটতটদন ১ ঘন্িা কুয‟অন ড়ুনঃ  
  
    অভায কথা র ১ ঘন্িা কুয‟অন ড়া রৄধু টতরাাত 
কযা না। ফযং তায থস, তাপীয  তাৎমস ফঝুা। অনাদক 
“quantity” এয টদদক না তাটকদ “quality” এয টদদক 
ভন টদদত দফ। রৄধু দ্রুত কুয‟অন টতরাাত কদয থস না 
ফদুঝ এয টক্ষা না ফঝুদর অনায থকান রাবআ দফ না।       
        
      

সুতর াং এই ৭টি আত্মিক আ‟মল কর  শুরু করর ত্মিন আজ থেরকই…  

http://www.islamhouse.com/d/files/bn/ih_books/single/bn_Fortress_of_the_Muslim.pdf
http://www.islamhouse.com/d/files/bn/ih_books/single/bn_Fortress_of_the_Muslim.pdf
http://www.islamhouse.com/d/files/bn/ih_books/single/bn_Fortress_of_the_Muslim.pdf


মুবরকভয স্টাইকর চলুন 
অটন কতক্ষন ভুটরদভয ভত চরদত াদযন থিা থদখায টফল। অনায-অভায াযা  জীফদনয ৬০% চদর মা যাস্তা ভ্রভদন। 
থখাদন অনায-অভায টকছ ুকাজ অটখযাদত ঞ্চ দ থমদত াদয। থদখদত দফ অটন টক মানফাদন চরাচর কদযন, এআ 
াভান্য ভ্রভদন অটন টনদচয কাজ গুদরা কদয টনদত াদযনঃ   

১. ঘয থথদক থফয ায ভ ড়নুঃ  
       

থসঃ ভান অল্লায নাদভ, তাযআ ঈয একভাত্র 
বযা এফং টতটন ফযটতত থকান টি থনআ। 

২. মানফাদনয রৃ‟অটি ড়ুনঃ   

থসঃ ভান অল্লায নাদভ, ভস্ত প্রংা তাযাঁআ। টতটন কতআ 
টফত্র, টমটন এআ মানফান অভাদদয জন্য টন‟অভাত টদদফ 
টদদদছন, অভাদদয টনদজদদয থকান ক্ষভতা থনআআ এফং 
অভাদদয যদফয টনকি অভাদদয অর প্রতযাফতসন।   

৩. অনায স্মািস থভাফাআর ফা mp3/4 থত টযফতসন অনুনঃ  
      অনায একটি ভাটিটভটর্া থভাফাআর, mp3-mp4 ফা 
iPOD অদছ! তাদর এফায থটিদক অদযা আরাভাআজ করুন। 
গান-ফাজনা থপদর টদন অয কুয‟অন টতরাাত থরার্ করুন।  



ফাটদয ভ্রভদন ফা মাতাাদত টকছ ুকযনী কাজঃ  

 কুয‟অন ভুখস্ত করুনঃ  
 অনায থভাফাআরটি কাদজ রাগান। টকবাদফ 
াজাদর অটন দজ কুয‟অন এয অাত গুদরা থানা ফা থদখা 
মাদফ। এফায অটন ািদত-ফদত ফা ভ্রভন মাতাাদত একটি 
অাতদক টফটবন্পবাদফ ভুখস্ত কযায থচষ্টা করুন। এিা ফাযফায ড়া  
থানায পদর থদখদফন খুফ কভ ভদ এক-রৃটি অাত অনায 
অদত্ত এদ ড়দফ। একিা জাবা পিযায ফযাফায কদয ফাদ-
ঘাদি কুয‟অন ড়দত াদযন।  
 
অল্লায টনদসনগুদরা থদখনু-বাফনুঃ 
 ভ্রভদন ফদচদ ভজায টফল র প্রকৃটতয দনক 
টকছ ুথদখদত াা (টকন্তু থভদদদয না! কাযন তাদদয টদদক 
তাকাদনা াযাভ so be careful) অনায চাযাদ সুন্দয টযদফ, 
অকা, প্রকৃটত অনাদক স্মযন কটযদ থদদফ অল্লায ঐ অাতঃ    
 
ََ ِِِإِِ       ِِ َق ََل ِ ِِ ْق َ ْق ََل ِ ِِ ََل و ََ ِلسَّ َّ ِِ ْق ََ ِ ِِ ن َِّ
َسقَبوبِِ ْق َِس ِل ُ ِْأ ٍِ ََِِْليَو ََلسن  ََّهو   لس َّيقِلِ

 
থসঃ টনি অভান  মভীন ৃটষ্টদত এফং যাটত্র  টদদনয অফতসদন 
টনদসন যদদছ থফাধ ম্পন্প থরাকদদয জদন্য।  
 

বাদরাবাদফ টনদসন ফঝুায জন্য অভায ভদত অনায 
ভাদ ন্তত একফায অদাদ ফা গ্রাদভ থকাথা 
ঘুযদত মাা ঈটচত। থফা যাদতয অকা 
অটন থদখদত াদযন!   
 
অল্লাদক স্মযণ করুনঃ  

মাত্রাদথ ফা ফাটদয থফয দর মানফাদন। 
(এভনটক থদাকাদন মাায ভ) 
অল্লাদক স্মযন করুন, “সুফানাল্লা, 
অরাভরৃটরল্লা, অল্লার অকফায, 
সুফানাল্লাট া টফাভটদট- সুফানল্লাটর 
অ‟অটমভ” আতযাটদ ভদন ভদন ড়ুন। থচষ্টা 
করুন অল্লায টজটকদযয াদথ াদথ 
অল্লায ফড়ত্ব  ভত্ব ভদন অনুন। এদত 
রৃ‟অ কামসকয  থফট।  
   



 দীঘস মাত্রাদথ  টকছ ুকাজঃ 
 অনায দনক রৃদযয মাত্রাদথ ভগুদরা 
রৃটনাটফ টকছু কাদজ ফয করুন। দনক টটর্ঈর িাস্ক থাদক মা 
ড়ারৄনা ফা চাকুযীয জন্য গুরুত্বুনস। থমদতু অটন ভুটরভ তাআ 
অটন থাকদফন ি টরদষ্ট তাআ ফাটদযয ভিা কাদজ রাটগদ 
ফাদ-রৃদযয ভ্রভদন টকছ ুফআ-ত্র টনদ মান (ফশ্যআ আরাভী ফা 
জ্ঞানগবসভুরক টকতাফ প্রদাজনী গদেয ফআ না থনা বাদরা)। 
বাটসটিয ড়া টকছুিা দড় টনদত াদযন। রযাি থাকদর অয 
ভদর্ভিা ফযফায কদয ফাা মাায অদগআ ফ থভআর-ভযাদজ 
থচক করুন। থপফুদক কাযদন ফদ না থথদক টকছ ুদাাতী কাজ 
করুন ফা গঠনভুরক থাষ্ট টদন।  
 
  এদজন্র্া টননস করুনঃ  
 অটভ এিা টদখটছ David Allen এয Getting 
Things Done থথদক। দনক ভ অভাদদয টদদনয কাজগুদরা 
চা এত থাদক থম কখন কাদক টকবাদফ যাদদন্ধন্ি টদদটছ তায 
ভদন থনআ। তাআ অনায এদজন্র্াগুদরা এফায থথদক থভাফাআদর 
reminder টদদ যাখুন ফা টরদখ যাখুন র্াযীদত।  
 

 থভাফাআর কর- টফযটিকযঃ  
  অটভ প্রচযু কথা ফরদত টছন্দ কটয তাআ 
একফায কর অদর বুদর মাআ টক কযা দযকায, কাযদণ কথা 
ফরদতআ থাটক এদত থকাথা টক দচ্ছ অভায থদখায টফল না। 
অদর এযকভ ভানুলদক অটভ ঘৃনা কটয। (টফদলত so-called 
াযাভ girlfried এয াদথ কথা ফরা)। 
তাআ কথা ফরা কভাদনা প্রদাজন অয থভাফাআদর কথায ভ 
ফাটদয থাকদর টনদজদক থাটভদ যাখা মাদফ না। “walk and 
talk” 
 
 Brainstroming টকছ ুটনদসন টনদ বাফুনঃ  
 ফভ একআ টজটনল টনদ না থবদফ টকছুিা 
টযফতসন করুন। ভাভটক টফল ফা অদ াদয ভানুদলয 
ফস্থা তাদদয দ্বীটন  রৃটনাফী ার এফং গঠনভুরক আরাদভয 
স্বাদথস টকছু কযা টনদ plan-a/ plan-b করুন। ফনু্নদদয াদথ 
থায করুন তদফ হ্যা থিা দত দফ দ্বীটন বাআ-ফনু্ন।    



আনায োকরয রুটিন বে 

অটভ রুটি ছন্দ কটয। কাযন মতফায রুটিন ফাটনদটছ ততফায থ নুমাী চরা টন। অটভ এিা টনদ টফযি        
টফশ্বা করুন অটভ তাআ বাটফ।        থদখা মাক একজন ভুটরদভয জন্য টকছুিা অদস রুটিন থদা মা টকনা এফায 
অনায কাদজয ঈয থিা পর টদদফঃ  

 পজয স্বরাদতয ভ ঈঠুন (4:30 – 6:00 AM) 
• তাাজু্জদ ড়ুন অয টফতদযয স্বরাতিা অদা করুন 
• টকছুিা ভ থদর এদস্তগপায করুন, সুযা অটর-

আভযাদনয থল ১০ অাত টতরাাত করুন, রৃ‟অ 
করুন এভিা দনক গুরুত্বুনস।    

• পজদযয অজাদনয য ২ যাক‟অত সুন্পাত দড় 
টনন। এিা রৃটনায ভস্ত ম্পদদয থচদ দাভী 
অ‟ভার। (টযারৃ স্বরীটনঃ ১১০২)   

• পযজ স্বরাত অদা করুন অয রৃ‟অ ড়ুন 

 ড়ুন, ফুঝুন, নুীরন করুন (6:00- 6:30 AM) 
• এফায টকছুিা কুয‟অন এয অাত ড়ায থচষ্টা 

করুন ফদুঝ ফদুঝ। অদগআ ফদরটছ রৄধ ুটতরাাত না 
কদয টকছুিা থফাধগভয কযা ঈটচৎ। 

•  টকছ ুাটদ  ড়দত াদযন এদত ধাযাফাটকতা 
ফজা থাকদফ 

 াযাটদদনয কাজগুদরায একিা খড়া কদয টনন (6:45- 7:00 AM) 
• একিা তদটন রুটিন ফানাদনা ঈটচৎ অনায অটন আচ্ছা কযদর এখান 

থথদক টনদজয ভত format ফাটনদ টনদত াদযনঃ “Taskinator”  



 চাত স্বরাদতয জন্য ততটয! (7:00- 7:15 AM) 
• নু‟আাভ আফদন াম্মায (যাঃ) ফদরন, যসুর(ঃ) ফদরদছনঃ “ভান অল্লা ফদরন, „ অদভ ন্তান! টদদনয রৄরুদত ৪ 

যাক‟অত স্বরাত ড়দত বুটরনা অটভ থতাভায জন্য এয থল মসন্ত মদথষ্ট আদ মাদফা‟”  
    (অফু দাঈদঃ ১২৮৯  টতযভীজীঃ ৪৭৫)  

 কাদজয জন্য প্রস্তুত! (7:15- 8:00 AM) 
• এফায খাা-দাা থল করুন থচষ্টা করুন থল খাদযাংটি থমন অনায থদি মা এদত ফযকত যদদছ। 
• কাদজ চদর মাায জন্য অটন প্রস্তুত। থবদফ থদখুন কতগুদরা অ‟ভার ভাত্র কতিুকু ভদ অটন কযদরন এদতআ 

াযাটদদনয ফযকত  টি াাময ঞ্চ দ থগর অনায!! একটদদনয জন্য এআ কাজগুদরা ধাযাফাটকবাদফ কদয 
থদখুনদতা অনায ভদন ফস্থা টক ?? আনাাল্লা এিা অভাদদয দ্বীন  রৃটনায কাদজ ফযকত টদদফ।    



অভযা মটদ একিু থখার কটয ভুটরভ জীফদন ঈন্পটত ফরদত মা ফঝুা তা র “ফাযকাত”। এিা র ে ভদ ে ফযদ টধক 
টযভান  গুনাগুনম্পন্প টকছ ুঅ কযা এফং তা অদ রৄধুভাত্র অল্লা সুফানারা ত‟অরায ক্ষ থথদক। হ্যা! এখনকায টদদন 
“ফাযকাত” একিা থানায টযণ এয ভত অভযা ফাআ খুটজ টকন্তু কী াআ না। াযাটদন ভানুদলয ভুদখ রৄটনঃ „কাদজ ফযকত থনআ, ঘুদভ 
ফযকত থনআ, টযটজদক ফযকত থনআ…‟। এখন থদখ মাক এয যস্য থকাথা ফযকত াা মাদফ।    

 ফাযকাত টক? 
 একজন বাদরা দা‟ী ফাযকদতয 
ংজ্ঞা টদদদছন এবাদফঃ 

অটভ টফশ্বা কটয ফাযকাত থকান াটযদ মাা 
গুপ্তধন না। এিা রৄধু অনাদক থফয কযদত দফ 
টনদজদক কাদজ রাটিদ। থদখা মাক ফাযকাত 
থকাা অদছ। 

১. বাদরা টনযাতঃ  
 ফাযকাদতয প্রথভ ধা অনাদক প্রদতযক ারার কাদজ বাদরা  ফড় 
টনযাত কযদত দফ (থাক কাজিা থছাি!)। বাদরা কদয ংজ্ঞািা অফায ড়ুন টনযাত 
বাদরা দরআ কাদজয পরিায ভদধয „স্বগসী টন‟অভাত‟ মুি দফ। এিা মখন অটন 
চাআদফন তখনআ ম্ভফ।  
 
২. ধভসযাণতা  অল্লায প্রটত টফশ্বাঃ   

ভান অল্লা ফদরনঃ  
َنوَِعَِْو لَِسَفَِحق ََلت  ََّقوق َلِلسقُقَرٰىِآَمُنولِ َِأن ََِّأىق َسوق ِمأ ََََِ ٍِ و ِِِيقِه ََِ َرََ ْق َ ََلْق وِءِ ََ لسَّ َّ  

 

থসঃ অয মটদ থ জনদদয টধফাীযা ইভান অনত এফং যদমগাযী 
ফরম্বন কযত, তদফ অটভ তাদদয প্রটত অভানী  াটথসফ থনাভত ভূ 
ঈম্মুি কদয টদতাভ।  (সুযা অ’যপঃ ৯৬) 



৩. অল্লায ঈযআ একভাত্র বযা করুনঃ 
 ভান অল্লা ফদরন,  থসঃ অয থম অল্লাদক 
ব কদয, অল্লা তায জদন্য টনসৃ্কটতয থ কদয থদদফন।এফং 
তাদক তায ধাযণাতীত জাগা থথদক টযটমক থদদফন। থম ফযটি 
অল্লায ঈয বযা কদয তায জদন্য টতটনআ মদথষ্ট। অল্লা 
তায কাজ ূণস কযদফন।   (সুযা ত্বরাক্বঃ ২-৩) 
 
ভুাম্মাদ(ঃ) ফদরদছন, “মটদ থতাভযা অল্লয ঈয তয 
বযা যাখদত তাদর টতটন থতাভাদদয জন্য টখয ভত টযটজক 
যাখদতনঃ াটখযা কাদর খাটর থদি ফাা থথদক থফয দ 
মা, অয যাদত টপদয অদ বযা থদি”         
(অভাদ, নাাী, তীযটভজী, আফদন-ভাজা, অর-াকাভ) 
 
৪. ক্বুয‟অন ড়ুনঃ  
 এিাআ র ফাযকাদতয ঝনসা। টকন্তু 
সুফানাল্লা! এিা থথদক অভযা ফদচদ কভ ান কটয।   
ভান অল্লা ফদরনঃ   
ٌَْكِمَُّصدأُقِ ََِِوٌبِأَنَزسقَنوُهُِمَبو َذلِ ىَٰ ََ  
থসঃ এ থকাযঅন এভন গ্রন্থ, মা অটভ ফতীনস কদযটছ; 
ফযকতভ, ফূসফতসী গ্রদন্থয তযতা প্রভাণকাযী।    
  (সুযা অন’অভঃ ৯২)  
মত অভযা এ থথদক দদূয দয মাদফা ততআ ফাযকাত কদভ মাদফ।  

৫. ফরুন „টফটভল্লা‟ 
 অভায ভদন  খুফ কভ ভদ অভযা 
টফটভল্লা ফটর থকান কাদজয রৄরুদত! কাদজয রৄরুদত 
টফটভল্লা না ফরদর াত্বন থ কাদজ াত থদ। 
দনকভ ভদন থাদক না টক টফটভল্লা ফদরটছ নাটক ফটরটন, 
তাআ প্রথদভ ভদন কযায থচষ্টা করুন অয বযাদ টনদ 
অসুন। টফদলঃত খাফাদযয দুফস ফরদত বুদর থগদর ফশ্যআ 
ফরুনঃ    
              “টফটভল্লাট া অঈার া অদখয” 
 
৬. থভভাদনয াদথ খাা দাা করুনঃ 
 থকঈ টক থবদফদছন থভভান ফাা অদর 
টক টযভান ফাযকাত ? অটন মটদ টঠক টনযাদত 
থভভান এয াদথ অায কদযন তাদর থদখদফন মত কভআ 
যান্পা থাক না থকন তা ফায জন্য মদথষ্ট দ থগদছ।  
যসুর(ঃ) এয াটদ থথদক ফাযকাদতয টফলিা থফাঝা মাঃ  
 রৃজদনয খানা টতনজদনয জন্য মদথষ্ট, চায 
জদনয খাফায াচ-ছ জদনয জন্য মদথষ্ট। (ফুখাযী) 
 



৭. ফযফা ততাঃ  
  মত ফযাফাী অদছন ফায জন্য (e-commerce )। 
াভান্য রাদবয জন্য (থফা ফড় রাদবয জন্য) থকান টভথযা কথা ফরা মাদফ 
না। এিাআ ফযফাদয নুন্পটতয প্রধান কাযন থম অটন ভানুলদক ঠকান 
এফং াযাভ ন্য থকনা-থফচা কদযন। ভদন যাখদফন, টকাভদতয টদন 
ফদচদ াী ফযাটি টদদফ ঈঠাদনা দফ ফযফাটদদয। তাআ মত কষ্ট 
থাক না থকন ততা  অল্লাদক ব করুন।  
 
৮.  রৃ‟অঃ      
 অদয বাআ! ফাযকাত চাআদতদতা দফ নাটক? থমফ রৃ‟অ 
যসুর(ঃ) অভাদদয টটখদ টগদদছন থ থথদক অভযা ফাযকাত চাআত 
াটয। থমদকান থক্ষদত্র „অল্লা যভ করুন, ভাা-অল্লা, আনা-অল্লা‟ 
এগুদরা ফাযকাদতয ঈা। ভুাম্মদ(ঃ) অনাযদদয জন্য এআ রৃ‟অ 
কযদতনঃ   
 থ অল্লা! যভ করুন তাদদয, অটন মা তাদদয 
টদদদছন, ক্ষভা করুন তাদদয অয যভত ফলসন করুন। 
তদফ হ্যা! তাটফম-ফারা, ঘদয-থদাকাদন থকান কাগদজ নক্সা ফা কুয‟অদনয 
অাদত অযাফী ংখযা টদদ নক্সা আতযাটদ এদক ফাযকাত টনদত মাদফন না 
এগুদরা টযক।  
 
৯. ারার ঈাজসনঃ   
 নাফী(ঃ) ফদরনঃ “ ভানুদলযা! অল্লা দরন ঈত্তভ এফং 
টতটন থিাআ গ্রন কদযন মা ঈত্তভ” (এিা টনদদস কদয ারার ঈাজসদনয) 
মটদ থকঈ াযাভ ঈাজসন কদয ফা খা তাদর তায ংগ-প্রতযংগ ফআ 

অল্লায নাপযভানী কযদত থাদক মটদ থ না চা। 
একজন মুফক অয একজন ফদৃ্ধ একিা ফড় নারা 
াড় ায জন্য রাপ টদদচ্ছ। ফদৃ্ধটি এক রাদপ 
াড় দ থগর টকন্তু মুফকটি াযদরা না। মুফকটি 
টজজ্ঞাা কযর, „টকবাদফ অটন এটি কযদরন?‟ 
ফৃদ্ধটি ফরর, “ফাছা! মখন তুটভ থছাি টছদর তখন 
অটভ এআ “ংগ-প্রতযংগ গুটরদক াদয াত থথদক 
ফাটচদটছরাভ অয অল্লা অভাদক ফাধসদকযয াত 
থথদক ফাটচদদছন।” 
 
১০. ভুাম্মাদ(ঃ) এয সুন্পা ফদক্ষদত্র ারন কযাঃ  
 মতআ অভযা productive ভুটরভ 
দত চাআনা থকন থিা বাদরাবাদফ থদত দর 
একভাত্র রৄধুভাত্র নুযণ কযদত দফ ভুাম্মাদ(ঃ) 
থকআ। জীফদনয প্রদতযক কাদজ (ঘুভ থথদক ঈদঠ, 
ফাথরুদভ টগদ, স্ত্রীদদয াদথ, ফদ থথদক) 
সুন্পাদক জটড়দ টদদত দফ। থছাি থছাি সুন্পাগুদরা 
অভাদদয বযাদ টনদ অা দযকায। এজন্য 
ফশ্যআ নাফী জীফনী ড়া দযকায। অটন “

” দড় তায জীফদনয অদস ফদুঝ 
টনদত াদযন।  
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১১. এদস্তখাযা স্বরাত অদা করুনঃ  
 জাদফয(যাঃ) থথদক ফটনসত, 
যসুর(ঃ) অভাদদযদক কর টফলদ এভনবাদফ 
এদস্তখাযা কযায টক্ষা টদদতন থমভনবাদফ টতটন 
কুয‟অদনয টক্ষা টদদতন। যসুর(ঃ) ফদরনঃ  “মখন 
থতাভযা থকঈ থকান কাদজয আচ্ছা কযদফ তখন থ 
থমন ২ যাক‟অত অরাদা স্বরাত দড় তাযয 
টনদচয রৃ‟অটি দড়ঃ 
 

াজার অভযা (এিা ফরায ভ টনদজয 
প্রদাজদনয কথা ঈদল্লখ করুন)

াজার অভযা (এিা 
ফরায ভ টনদজয প্রদাজদনয কথা ঈদল্লখ 
করুন)

” 
 
এবাদফ অভাদদয টদ্ধান্ত গ্রদনয জন্য স্বরাত দড় 
টনদত াটয।  

১২. সুদখয ভ অল্লাদক থফট থফট ধন্যফাদ টদনঃ 
 ভান অল্লা ফদরন, “ফান্দা তুটভ মটদ অভায প্রটত কৃতজ্ঞ 
 তাদর অটভ থতাভাদক অদযা টন‟অভাত টদদফা”। বাদরা কদয 
অাতটিদক রক্ষয কযদর থদখা মা এখাদন থম ন্তয থথদক তযআ অল্লদক 
কৃতজ্ঞতা জানা তাদক অল্লা আচ্ছা কদযন টন‟অভাত ফাটড়দ টদদত। এফং 
অল্লা তাযাঁ াদা বংগ কদযন না। 
 
১৩. াদাকাঃ   
 াটদদ কুরৃীদত অদছঃ ভান অল্লা ফদরন, “থ অদভ 
ন্তান াদাকা কয, অটভ থতাভাদদয থদফ।” মখনআ অটন বাদফ ফা 
ভস্যা-টফদদ জজসটযত, রৃটিন্তাগ্রস্ত তখনআ থফট থফট াদাকা করুন। এিা 
দ্রুত ভাধান থদ। ঈদাযনস্বরুঃ অনায াদয কাযদন ফাযকাত চদর 
থগদছ, তাআ দ্রুত দা-াদাকা কযদর থআ া থভাচন দ ফাযাকাত টপদয 
অদফ। এয ঈকাটযতা অটভ অয ফনসনা নাআ কটয! অনায ঈৎা অদযা 
ফাড়াদনায জন্য।  
 
১৪. অত্মীতায ম্পকস থজাযাদরা করুনঃ 
 অফু রযাআযা(যাঃ) থথদক ফটনসতঃ যসুর(ঃ) ফদরছদন, 
„অল্লা তাাঁয ভস্ত ৃটষ্ট থল কযা য অত্মীতায ম্পকস (যাদভ) এদ 
অল্লায দযফাদয টকছু চাআদরা অল্লা ফদরনঃ টক ফযাায? যাদভ ফররঃ থম 
ফযাটি অভাদক টছন্প কদয তায থথদক অটভ থতাভায টনকত অশ্র চাটচ্ছ। 
অল্লা ফদরনঃ থম থতাভায (অত্মীতায ম্পকস) ফজা যাখদফ অটভ তায 
যটত যভ কযফ অয থম তা টছন্প কযদফ অটভ তাদক টছন্প কযফ, তুটভ টক 
ন্তুষ্ট না? যাদভ ফররঃ ফশ্যআ!‟ অফু রযাআযা(যাঃ) ফদরন “থতাভযা আছা 
কযদরআ ড়দত ায অল্লায ফানীঃ  



“থতাভাদদযদক ক্ষভতা থদা দর ম্ভফত থতাভযা 
রৃটনাদত টফমস কযদফ  যি ম্পকস টছন্প কযদফ। ”   
 (ী াটদদ কুরৃী) 
 
১৫. থবাদয ঘভু থথদক ঈঠনুঃ  
 ভুাম্মাদ(ঃ) ফদরনঃ অল্লা অভায 
ঈম্মাত এয জন্য থবাযদক টন‟অভাত টদদফ টদদদছন। 
(অভাদ) অয এআ াটদিাআ অভাদক 
productivemuslim এয জন্য থপ্রযণা মুটগদদছ। 
াযাটদদনয জন্য থবাদয ঈদঠ কাজ কযা ভদয এক 
চযভ ফযফায। অদগআ ফরা অদছ তাাজু্জদদয ভ 
ঈঠুন, স্বারাত দড় পজয মসন্ত কুয‟অন ড়ুন এফায 
পজয দড় টকছ ুভ টনদজয কাজদক গুটছদ টনন। 
াযাটদদনয ভদধয মত কাদর ঈঠদফন ততআ কাদজয 
টযভান ম্পন্প দফ।  
 
১৬. টফফা করুনঃ    
 অল্লা কুয‟অদন ফদরনঃ  
“থতাভাদদয ভদধয মাযা টফফাীন, তাদদয টফফা ম্পাদন 
কদয দা এফং থতাভাদদয দা  দাীদদয ভদধয মাযা 
ৎকভসযান, তাদদয। তাযা মটদ টনঃস্ব , তদফ 
অল্লা টনজ নুগ্রদ তাদদযদক চ্ছর কদয থদদফন। 
অল্লা প্রাচুমসভ, ফসজ্ঞ। ”   (সুযা নূযঃ ২৪) 

তদফ টনদজদক অদগ প্রটক্ষন টদন টফদয ফযাাদয ড়ারৄনা করুন 
মটদ অটন টতযআ টফদয ফযাাদয থবদফ থাদকন।  
 
১৭. স্বারাত অদা করুনঃ  
 অটন স্বরাত ড়দফন না থচ ফাযকাত 
অাকদযন এিা থকানটদন ম্ভফ না। স্বরাত ফদচদ ফড় 
আফাদাত এিা ফযাটতত ন্য অভার টযনুস  না। ভদনয  
থদদয চাটদায একভাত্র থখযাক। তাআ মটদ স্বরাত থছদড় টদদ 
থাদকন তাদর দা কদয অফায track এ টপদয অসুন। স্বরাত 
ড়ুন টনদজদক অল্লায টনকি াঁদ টদদ ফাযকাত চান।   
 
১৮. ভাগটপযাত কাভনা করুনঃ  
 যসুর(ঃ) ফদরনঃ “থকঈ মটদ টফযাভ অল্লায 
টনকি ভাগটপযাত কাভনা কদয, অল্লা তাদক ফ রৃটিন্তা থথদক 
ভুটি থদন, থম থকান টফদদয ভ ফাাঁচায থ কদয থদন, এফং 
টযটভত টযটজক থদন ”  

সুতর াং! আল  কর  য য় আমর  ককছু কিকি থেকক ব রক কতর 
উৎ থেকত ে কর। তকব এট  ককন্তু ম্পুিন কষ্ট ি  বরাং আেকি 
আকর   দকর ম ধ্যকম ব রক কতর উৎ ি িকত ে করি। এখি 
থট  অভ্য কর ব্য ে র ম ত্র!   



রৃখঃজনকবাদফ অভযা অভাদদয ভুদখয বালায থকান দযাাআ কটয না। আভাভ 
াদপীএকিা টিারী ঈটি কদযদছনঃ  

আফদন অর-ক্বাআদযভ ফদরনঃ  
“থতাভাদক ফশ্যআ টচন্তা অিকাদত দফ। মটদ না কয তাদর এিা থতাভায 
থরাদব টযনত দফ। তখন থতাভাদক এয াদথ মুদ্ধ কযদত দফ। মটদ তুটভ না 
কয তাদর এিা থতাভায ভরু ংকে অয টনযাত দ মাদফ। মটদ তুটভ এিা 
থঠকাদত না ায, তাদর এিা একিা দাফদ্ধতা টযনত দফ। তুটভ মটদ এআ 
খাযা কাদজয টফরুদদ্ধ থকান দদক্ষ না থন এিা বযাদ টযনত দফ। 
তাযয থদল এিা ছাড়া থতাভায জন্য কষ্ট দ মাদফ। থতাভায ফশ্যআ জানা 
ঈটচৎ প্রদতযক জ্ঞাদনয প্রাথটভক ধা র থতাভায টচন্তা  টযকেনায ঈয। 
এআ টচন্তা  টযকেনাগুদরা থতাভাদক  ফাস্তফ জগৎএ টনদ মা। অয এআ 
ফাস্তফ জগৎ থতাভায ংকে অয অকাংক্ষা রু থন ফাস্তফাদনয জন্য। 
অয এআ ংকে অয অকাংক্ষা মা মা দযকায তা কযদত ফাধয কদয। ফাযফায 
একআ কাজ কযদত থাকা থিা বযা দ মা। তাআ বাদরা থিাআ থমখাদন  
টচন্তাআ  কাদজ বার থাদক অয খাযা থখাদনআ থমখাদন ভন্দ টচন্তা  কাজ 
থাদক।”   (অর-পাাআদ) 
 
 

ভুটরভ জীফদনয ঈন্পটতয একটি ফড় চাটফকাটঠ র 
প্রদাজনী কাদজয ঈয ভনদক একদকটন্ক কযা এফং 
প্রদাজনী কাদজয টচন্তা থথদক থফাঁদচ চরা। অভযা মটদ 
অভাদদয ন্তদযয চন্তাগুদরা থযকর্স কটয তাদর থদখা 
মাদফ থম কত থফট টযভাণ থম পারত ুটচন্তা অভযা কযটছ 
তায টদফ থনআ। এফ দরাক টচন্তা অদ “ভুটব” 
থথদক বটফলৎএ টক দফ, অয াযাটদদনয কেনা তা 
বাদ। দনক ভ এফ টচন্তা সুদখয  না ফযং তাদত 
থাদক ননটতক টচন্তা, গীফাত, অেীর কথা  
গে…অদযা দনক টকছু। এখন অভাদদয এফ থথদক 
থফয দত দফ।  
 
অদগ অসুন টযভা কটয টক টযভাণ টস্থয অভাদদয 
ভনিা! অটন অনায কথা  কাজগুদরা থখার করুন। 
এফায বাফনুদতা, অদরআ থগুদরা টক রুটচুণস, বাদরা, 
ঈন্পনীর।  মটদ  তাদর অরাভরৃটরল্লা। অয মটদ 
না  তাদর এখন থথদক অনাদক ভুদখয মত্ন টনদত 
দফ, তাআ অদগ ভুখিা ফন্ন করুন।   



ভদনয টচন্তায টাদফয ফযাাদয অল্লা নাটমর কযদরনঃ 
“মা টকছু অকাভদূ যদদছ এফং মা টকছু মভীদন অদছ, ফ 
অল্লাযআ। মটদ থতাভযা ভদনয কথা প্রকা কয টকংফা থগান কয, 
অল্লা থতাভাদদয কাছ থথদক তায টাফ থনদফন। তঃয মাদক 
আচ্ছা টতটন ক্ষভা কযদফন এফং মাদক আচ্ছা টতটন াটস্ত থদদফন। অল্লা 
ফসটফলদ টিভান। ”  
(সুযা ফাকযাঃ ২৮৪) 
 
একিু থবদফ থদখদফন মটদ অভাদদয ন্তদযয টাফ থনা  তাদর টক দফ!!! 
কাযন অভযা থকন অভাদদয দুফস াাফা (যাঃ) তাযা তাদদয ভদনয টফটবন্প 
বাদরা-খাযা টচন্তা অিকাদত াযদতন না তাআ এ অাত তাদদয কাদছ দনক 
বাযী ভদন র। অল্লা দর যফ অয অভযা ফান্দা টতটন মা আচ্ছা তাআ কযদত 
াদযন অভাদদয প্রশ্ন কযায ক্ষভতা নাআ।সুতযাং  ভদনয টাফ টকবাদফ টদফ?? 
বাফনুদতা একফায অনায ভদনয ঐফ থনাংযা টচন্তা মটদ থকঈ থজদন মা 
তাদর কতআ না রজ্জা াদফন অটন। অয তায টাফ অল্লা টনদফন!!!  
  
এটচন্তা দড় থগদরন াাফাযা। যসুর (ঃ) তাদদয ফরদরন, “ফর, অভযা 
রৄনরাভ  ভান্য কযরাভ”। এয াদথ াদথ অল্লা তা‟অরা ২িা টিারী  
ভমসাদাুনস অাত নাটজর কযদরনঃ 
 

ِمُنونَِ َُؤق ََلسق وِأُنِزَلِِإسَيقِوِِم َِ ََّْأِوِ ََ َُلٌِّآَم َََِِوس َِّوِِِۚ   آَم ََِلسر َُّسوُلَِِ
ُُّْسِْوِِ ُُْسِِْوََِلِنُ َفرأُقََِ يق َََِأَحٍدِمأ َِ ََ ُِِبِوِ َُ ََ ِئَكِِِوِ ََ عقَنوِِۚ   َََم َِ ََقَوُسولَِس

ِصيرُِِۚ   َََأطَعقَنو ََ ِإسَيقَكِلسق ََ ََْ  ََّنوِ َرلَنَكِ ُغفق  

থসঃ যূর টফশ্বা যাদখন ঐ ভস্ত টফল ম্পদকস  
মা তাাঁয ারনকতসায ক্ষ থথদক তাাঁয কাদছ ফতীণস 
দদছ এফং ভুরভানযা ফাআ টফশ্বা যাদখ 
অল্লায প্রটত, তাাঁয থপদযতাদদয প্রটত, তাাঁয 
গ্রন্থভুদয প্রটত এফং তাাঁয গম্বযগদণয প্রটত। 
তাযা ফদর অভযা তাাঁয গম্বযদদয ভদধয থকান 
তাযতভয কটযনা। তাযা ফদর, অভযা রৄদনটছ এফং 
কফরু কদযটছ। অভযা থতাভায ক্ষভা চাআ, থ 
অভাদদয ারনকতসা। থতাভাযআ টদদক প্রতযাফতসন 
কযদত দফ।  
 

َعَهو َُسق ِ ًَّوِِإَل َّ َسَهوَِموِِِۚ   ََلُِيَكْأُفِلس َُّوِنَ فق
ََََِّبتِق َق َهوَِموِل َْي ق َََع ِ ََْ  ََّنوََِلِِۚ   َََََّبتق
طَأقنَو َق َِأ َق نَوِِإنِن ََِّّيَنوَِأ ذق َِ ََََلِِۚ   تُ َؤل ََْ  ََّنوِ

َْىِلس َِّذي ََِِم َِ َُِوَِع ْق ََ وَِح ََ ًرلََِ َنوِِإصق َْي ق َِلقَِع َتحق
َِْنو ْقَنوَِموََِلِطَوَقَةِسََنوَِِوِِِۚ   قَ بق َأ ََََلُِتَح ِۚ   ََْ  ََّنوِ

َنو َق ْقَح ََل ِسََنوِ ََلغقِفرق أَنَتَِموقََلنَوِِۚ   ََلعقُفَِعن َّوِ
ِمِ َْىِلسقَقوق ِِرِي َََِِونُصرقنَوَِع لسقَكو  



থসঃ অল্লা কাঈদক তায াধযাতীত থকান 
কাদজয বায থদন না, থ তাআ া মা থ ঈাজসন 
কদয এফং তাআ তায ঈয ফতসা মা থ কদয। থ 
অভাদদয ারনকতসা, মটদ অভযা বদুর মাআ 
টকংফা বরু কটয, তদফ অভাদদযদক যাধী কদযা 
না। থ অভাদদয ারনকতসা! এফং অভাদদয 
ঈয এভন দাটত্ব সণ কদযা না, থমভন 
অভাদদয ূফসফতসীদদয ঈয সণ কদযছ, থ 
অভাদদয প্রবূ! এফং অভাদদয দ্বাযা ঐ থফাঝা ফন 
কটয না, মা ফন কযায টি অভাদদয নাআ। 
অভাদদয া থভাচন কয। অভাদদযদক ক্ষভা কয 
এফং অভাদদয প্রটত দা কয। তুটভআ অভাদদয 
প্রবু। সুতযাং কাদপয ম্প্রদাদয টফরুদদ্ধ 
অভাদদয থক াাদময কয।  
 
সুতযাং, অল্লা অনাদক াদধযয ফাআদয কাজ 
টদদচ্ছন না। তাদর অসুন টনদজয ভনদক গুটছদ 
টনদত টক কযা থমদত াদয তায একিা টরষ্ট থদটখঃ 
 

১. রৃ’অ করুন – ভদন করুন সুযা পাটতা, 

অভযা একভাত্র থতাভাযআ আফাদাত কটয অয 
থতাভায কাদছআ াামা চাআ। সুতযাং থমদকান 
ারার কাদজ রৃ‟অ করুন।  

২. ভনদক এক কযায নুীরন করুন– টফদলতঃ স্বরাদত অনায 

ভনদক দুযাুটয অল্লায টদদক টনদ অায প্রানণ থচষ্টা করুন। 

৩. থশ্রাতা ন- একজন টিারী ভুটরভ  থআ থম টনদজদক টনন্ত্রন 

কদয কাদজ  কথা। অনাদক তধমস ধদয অনায টচন্তাদক রৄনদত দফ 
থিা তাড়ারদড়া কদয কাদজ রাগাদনা মাদফ না। 

৪. মুদ্ধ করুন- মখটন থকান খাযা টচন্তা অদ অনাদক টজাদ কযদত 

দফ এতাই টজাদদ অকফায।  

৫. টনদজয ঈয থগাদন্দাটগটয করুন-  টনদজয ভদনয টফটবন্প টচন্তায 

ঈৎ  তায অচযণ এয ঈয টবমান চারান। তাযয থিায ভরু 
ঈৎািন করুন। 



ভুটরভ টদদফ ড়ায থকান টফকে থনঈ। ভুখস কখদনা ভুটরভ 
দত াদয না অয ভুটরভ কখদনা ভুখস দত াদয না। ফসপ্রথভ 
থম াী নাটজর  তা রঃ  “ ”। সুতযাং ভুটরভ দত 
দর অদগ ড়দত দফ তাযয থ ভুটরভ। মাআ থাক ভুটরভ 
জীফদন ২ ধযদনয ড়া অদছঃ  

 ১. আরাভী ড়া ২. রৃটনাফী ড়া 
মটদ ফরা  থকানিা থফট দাভী? ফ ভুটরভ ফরদফ, “আরাভী 
ড়া থফট দাভী”। টকন্তু ভুদখ একথা ফরদর ন্তদয ন্য টজটনল। 
অভায াদথ একভত ন অয না ন! ফাআ রৄধ ুথদৌড়া রৃটনাফী 
ড়ায থছদন। অটভ ফরটছ না এিায দযকায থনআ। অটভ ফরটছ, 
অভযা অজ ভাদকসটিং ফা ফযফা টনদ ড়টছ টকন্তু আরাভী মাকাত 
ফযফস্থা টনদ টড় না। তাদর একজন ভুটরভ টদদফ টকবাদফ 
অভায রৃটনাফী ড়া টদদ মাকাদতয সুষ্ঠ ফন্িন কযফ? থচ 
অদগ অটভ মটদ আরাভী ফযফস্থায ড়া ড়তাভ তাদর রৃটনাফী 
ড়াগুদরাদক কাদজ রাটগদ ঈন্পনীর টকছু কযদত াযতাভ। 
ভদন যাখদফন ভুটরভ “all time top”। কাযন এআ ঈম্মাহ্র 
একজন বাদরা ভুটরভ থনতা দযকায।  

অফায দনদক ভদন কদয কুয‟অন াটদ  ন্যান্য আরাভী 
ফআ ড়ায য ন্য থকান ফআ ড়ায দযকায থনআ। হ্যা এিা টঠক 
থম রৄধুভাত্র কুয‟অন  াটদআ ফস টফলদ জ্ঞাদনয জন্য মদথষ্ট। 
কাযন একভাত্র কুয‟অনআ এভন গ্রন্থ মাদত ফ টফলদ ভাধান 
থদা অদছ। টকন্তু জীফদনয তাটগদদ অভাদদয সু্কর,কদরজ অয 
বাটসটিদত টফটবন্প ফআ, জানসার অয জীফনী ড়দত । এগুদরা 
ফশ্যআ দযকায এফং থখান থথদক বাদরা টকছ ুকাদজ রাগাদনা 
প্রদাজন।  
অটভ ভদন কটয ফাছাআ কদয ড়ুন। আরাভী ড়ারৄনা থাকদফ 
ফায অদগ। অয এয াদথ রৃটনায অধুটনকতায প্রদাজনী 
টফলগুদরা জানা দযকায। কাযন ভুটরভ দফ অধুটনক। 
 প্রশ্ন র টকবাদফ অভযা অভাদদয আরাভী  ন্যান্য ড়া 
বযাদ টনদ অফঃ   
 

১. অটন মটদ এখদনা ড়ায বযা না কদয থাদকন 

তাদর, অটভ ঈদদ টদফ পযজয ফা স্বরাদতয থদল ১০ ভটনি 
কুয‟অন  ১০ টভটনি াটদ এফং ন্য আরাভী িটক ড়ুন।  



এফায ১-২ প্তা দয অদযা ৫ টভটনি থমাগ করুন। এফং টদদন 
যাদত কভদক্ষ ৩০ টভটনি যারৄনা করুন রৄধু কুয‟অন  
াটদ। এবাদফ ১০-১২ প্তায ভদধয অনায ১ঘন্িায রুটিন 
ফাটনদ টনন আরাভী ড়ায জন্য। “অটভ এয থচদ 
থফট ড়দত াটয” তাদর থকান ভস্যা থনআ। টকন্তু 
ঈদদ র ে কদয অগাদনা। থকননা অল্লা থআ অ‟ভার 
ছন্দ কদযন মা ে দর টনটভত।  
 

২. এফায অট রৃটনাফী ড়ায থক্ষদত্র। অভায ভদন  এয 

জন্য কাঈদক টকছ ুফরা রাদগ না। টকন্তু আদাটনং রৃটনাফী 
ড়ািা  না। াযাটদন কটম্পঈিাদয ভ চদর মা। তাআ 
অনায ফয িাআদভ (থমভন রৃুদয খাায য) অনায 
সুটফধা ভত ভদ ১০, ২০, ৩০ টভটনি কদয টকছ ুটফজ্ঞানটবটত্তক, 
তথযফরর ফআ ড়ায থচষ্টা করুন। ভদন যাখদফন, এআ কাজগুদরা 
টস্থয যাখদফন থমন কনটদন ফাদ না দয। 
 

এবাদফ অদযা ঈাদ অটন ড়দত াদযন। থমভন প্রটত 
৫ াদিয স্বরাদতয ২াি য য ৫ টভটনি আরাভী 
ড়া ড়দত াদযন। ফা ভুখস্ত কযদত াদযন। মাত্রাদথ 
ফআ ড়দত াদযন।  টফদকদর র ভদ, গঠনভুরক 
টকছ ুড়দফন (ফাটিত  পারত ুগে, কটফতা ড়া 
দযকায থনআ)।  এছাড়া অনায টনদজয টকছ ুটচন্তায 
ঈদযা টরখাটরটখ কযদত াদযন থমভনটি অটভ এখাদন 
কদযটছ।    
 
 
 
আপনার আররা ক ান নতুন আইডিয়া থা রে 
কেয়ার  ররেন দয়া  রর। অেশ্যই কে েইটি 
আপডন পরেরেন কেটা উপ ারী হরে ভারো 
ডনয়যারে অন্যর  কেটা পোর জন্য োডিদ ডদন 
এরে োদ ারহ জাডরয়া হরে পারর।   



আবু্ব! েখন আভযা এেটু অফয াফ ? 
অটভ অনাদদয একিা রদস্পসী গে ফটর অটভ দনক অদগ এিা রৄদনটছ। এিা আভাভ অভাদ টফন াম্বার (যঃ) এয ঘিনা। তায 
থছদর অব্দুল্লা একফায তায টতাদক টজজ্ঞাা কযরঃ “আবু্ব! েখন আভযা এেটু অফয াফ ?” তায টতা টমটন এআ জাটতয 

কাদছ সুন্পাদক নুজসীটফত কদযদছন টতটন তায থছদরয থচাদখয টদদক তাকাদরন  ফরদরন, “প্রথভ অফয াফ জান্নাকত া দদয়ায য।” 
 সুফানাল্লা! টক সুন্দয ঈত্তয।  

এভন একটদন অদ মখন অটন ক্লান্ত দ দড়ন, 
অনায থচাখ ফন্ন দ অদ। একি ুটফশ্রাদভয জন্য 
অটন ঘুভাদত চান অয ফদর ঈদঠন, “ফ টকছ ুফন্ন 
কয!” এখন অনায টনদজদক একিা জটির প্রশ্ন কযা 
ঈটচৎঃ “অটভ জীফনিা টনদ টকদয জন্য থকাথা 
মাদফা?” মটদ এিা  অল্লায জন্য তাদর ক্লাটন্ত 
থছদড় অনায টি অা ঈটচৎ রৄধুভাত্র জান্পাদতয 
অা। অয মটদ এিা  রৃটনায জন্য তাদর 
অনায ক্লাটন্ত অনায জন্য অটফসাদ আচ্ছা কযদরআ 
অটন অনায থভাদ নতুন জীফদনয অা কদয 
টনদত াদযন এআ রৃটনায জন্য।  
অটভ এআ গেিা দনক কাযদন ছন্দ কটয। এিা 
কাদযা জীফদনয রক্ষযদক জান্পাদতয টদদক ঘুটযদ থন 
অয অভাদদয দৃটষ্টবংটগদক অটখযাদত প্রাধান্য কদয।      

এিা অনাদক থখাদফ থম, অভযা মা কটঠন ভদন কটয থিা জ। মা 
অভযা টফদ ভদন কটয থিা অভাদদয জন্য অীফসাদ অয মা অভাদদয 
জন্য ফাধা ভদন কটয থিা অভাদদয সুদমাগ।  
 
একফায বাদরা কদয ঘিনািা ড়ুনদতা! থছদর তায ফাফাদক ফরদছ, “অটফ! 
(অব্বু)” অযাফীদত তন্তয টভটষ্ট বালা ফাফাদক দম্বাধন। টজজ্ঞাা কযর 
“েখন আভযা এেটু অফয াফ ?”  থদখুন থছদর টকন্তু এিা ফদরটনঃ 
“কদফ অটভ একিু ফয াফ?” থ স্বাথসয না ফযং থ তায টতায 
ফস্থা ফদুঝ একথা ফরদছ। এিা থদখা টযফাদযয াদথ ম্পকস। টতা-
দুত্রয একিা ভভতাভী কাদজয ংদমাগ। ফঝুুন! এিা জান্পাদতয টদদক 
একিা দুযা টযফাদযয মাত্রা প্রদচষ্টা।  
 
অদর অভযা ক্লান্ত না ফযং অভযা থফট relax। এফং এিাআ অভাদদয 
অদযা র কযদছ।   



অভযা প্রটতটনত প্রতাযনা কটয, াদা বংগ কটয, অভাদদয 
দ্বাটত্ব নুস কটয না, ঘুল থনআ  থদআ, েীর কাদজ থাটক 
অদযা কত টকছু। থকন? এআ জন্য থম অভযা টকছুিা সুদখ 
থাকদত াযদফা? অভযা স্বরাত টড় না, টাভ যাটখ না, 
াজ্জ কটয না, ভাটজদদ মাআ না, মাকাত থদআ না, কুয‟অন 
টড় না… থকন? কাযন অভযা relax কযদত চাআ?  
 
বাআ-থফাদনযা একটদন দনক ভ অদফ relax কযায 
এখন থিায ভ না। অভাদদয ভনদক মখন এআ প্রশ্ন কযফঃ 
“থ ঈম্মা! অভযা কদফ relax কযদফা?” তখন তাদক ফদর 
টদনঃ 
 

 

“অব্দুল্লা একফায তায টতাদক টজজ্ঞাা কযরঃ 

“আবু্ব! েখন আভযা এেটু অফয াফ ?” 
ফাফা তায থছদরয টদদক তাকাদরন  ফরদরন, 
“প্রথভ অফয াফ জান্নাকত া দদয়ায য।” 

” 



ঘুভাকনায রুটিন 
অটভ অদগআ ফদরটছ অটন মত কাদর ঈঠদফন ততআ 
থফট ভ াদফন কাদজয জন্য। অয কার র থশ্রষ্ঠ 
ভ। অটন ফরদত াদযন ঘভু  দনক থফট দর টক 
কযফ? অটভ ফটর, ঘুভ থদা বাদরা এিা অিকাদনা ক্ষভতা 
কাদযা থনআ টকন্তু এভনবাদফ ঘুভাদনা বাদরা থমন থিা 
দ্বীদনয জন্য  রৃটনায জন্য করযাণ টনদ অদ। অটন 
অদগ থমবাদফ ঘুভাদত থবাদফআ ঘুভান টকন্তু তায টঠক ৯০ 
টভটনি অদগ ঘভু টদন। অয এআ ৯০ টভটনি অনায অদগ 
ঘভু থথদক ঈদঠ ৩ ধাদ বাগ কদয টননঃ  
 

প্রথভ বাগ – অনায যদফয জন্য। 

দ্বীটত বাগ – অনায টনদজয জন্য। 

তৃতী বাগ – অনায ঘুদভয জন্য।    

প্রথভ বাগঃ  অনায যদফয জন্য ফরদত অটন খাা দাা থদল 
ঘুভাদনায অদগ কভদক্ষ ২ যাকা‟অত তাাজু্জদ  টফতয স্বরাত দয ঘুভান। 
(মটদ অনায ঘুদভয জন্য ভাঝ যাদত ঈঠদত না াদযন তাদর এবাদফ 
তাাজু্জদ ড়ুন নদতাফা বাদরা র থল যাদত ড়া।)  টকছ ুরৃ‟অ ড়ুন অয 
রৃ‟অ করুন। এিা অভায ফদচদ ছন্দনী রুটিন এয ভদধয। টকছ ুটদন 
থচষ্টা করুন থদখদফন র বযাদ এদ মাদফ।  
 
দ্বীটত বাগঃ  টনদজয জন্য ফরদত অটন ঘভুাদনায টঠক অদগ থকান ফআ 
ফা ন্য থকান কাদজয জন্য টনদজদক ৩০-৪৫ টভটনি ফয কযদত াদযন। 
থমভন টকছ ুটরখা, ফআ ড়া, ফা idea থায কযা আতযাটদ াল্কা-াতরা কাজ। 
দনক ভ এআ ৩০ টভটনদি দনক সুন্দয  গঠনভুরক টচন্তা অদ। 
থগুদরা টরদখ যাখুন।  
 
তৃতী বাগঃ এফায অটন ঘুভাদনায জন্য প্রস্তুত ন। অদগয ভত টকছ ু
রৃ‟অ দড় অল্লায নাভ টনদ ঘুভান, টনদজদক সুন্পাদতয ঈয যাখুন। থচষ্টা 

কযদফন সুযা ভরুক প্রটতটদন ড়দত এিা কফদযয অমাফ থথদক ফাচাাঁয 
একিা অ‟ভার।  



কুয‟আকন মুবরকভয উন্নবতয জন্য উকদ  
এখন অটভ একিা অাদতয ঈয কথা ফরদফা। ভান অল্লা ফদরনঃ 
 

  ۚ  ۚ

  ۚ

  ۚ  ۚ

  ۚ

 

 
থসঃ ভুাম্মদ অল্লায যূর এফং তাাঁয চযগণ কাদপযদদয প্রটত কদঠায, 
টনদজদদয ভদধয যস্পয ানুবূটতীর। অল্লায নুগ্র  ন্তুটষ্ট কাভনা 
অটন তাদদযদক রুকু  থজদাযত থদখদফন। তাদদয ভুখভন্র্দর যদদছ 
থজদায টচহ্ন । তযাদত তাদদয ফস্থা এরূ এফং আটিদর তাদদয ফস্থা 
থমভন একটি চাযা গাছ মা থথদক টনগসত  টকর, তঃয তা ি  ভজফুত 
 এফং কাদন্র্য ঈয দাাঁড়া দঢ়ৃবাদফ-চালীদক অনদন্দ টববুত কদয-মাদত 
অল্লা তাদদয দ্বাযা কাদপযদদয ন্তজসারা ৃটষ্ট কদযন। তাদদয ভদধয মাযা টফশ্বা 
স্থান কদয এফং ৎকভস কদয, অল্লা তাদদযদক ক্ষভা  ভাুযস্কাদযয াদা 
টদদদছন। 

ভান অল্লা এখাদন রৃআটি ফনসা টদদচ্ছন 
ভুাম্মাদ(ঃ) এয াাফাদদয। প্রথভ ফনসনা থদা 
দচ্ছ তাযাদত থমখাদন ফরা দচ্ছ, নফীগদনয 
াাফাদদয স্বরাদতয প্রটত ভদনাদমাগঃ “। তাদদয 
ভখুভন্র্দর যদদছ থজদায টচহ্ন । তযাদত 
তাদদয ফস্থা এরূ”  
অয টদ্বতী ফনসনা অদছ আটিদর, থমখাদন ফরা 
দচ্ছঃ “এফং আটিদর তাদদয ফস্থা থমভন একটি 
চাযা গাছ মা থথদক টনগসত  টকর, তঃয তা 
ি  ভজফতু  এফং কাদন্র্য ঈয দাাঁড়া 
দৃঢ়বাদফ-চালীদক অনদন্দ টববুত কদয” 
 
প্রশ্ন রঃ “থকন ভান অল্লা অরাদাবাদফ 
অরাদা টকতাদফ াাফাদদয কথা ঈদল্লখয 
কযদরন?” 



অদরভগন এিা ফদরদছন থম, আারদীযা অল্লায 
টফধাদনয প্রটত থতভন নুগত টছর না। তাযা ড়ত 
রৄনত টকন্তু ভানত না। তাআ অল্লা সুফানা রা 
তা‟অরা তাদদয থদখাদনায জন্য একিা ঈদাযন 
াঠাদরন এভন এক বটফলৎ জাটতয মাযা অল্লায 
টফদ্ধনদক ভানদফ  তাাঁয আফাদাত কযদফতাআ প্রথভ 
ফনসনা াাফাদদয স্বরাদতয কথা ফরা অদছ। 
 
ন্যটদদক, খৃষ্টনযা চযভ আফাদাতকাযী। তাযা এত 
থফট আফাদাত কযত থম রৃটনা থছদড় ন্পযাী  
তফযাগী দ থমত। তাদদয টফদ‟অদতয কাযদন 
তাযা না থজদন দনক অ‟ভার কযত মা তাদদয 
ফরা টন। তাআ অল্লা তাদদয থদখাদনায জন্য 
এভন এক জাটত অনদরন মাযা আফাদাত কযায 
াাাট ঈন্পনীর টচন্তা  কাদজ কভসঠ দফ। 
তাআ এখাদন কৃটল কাদজ পর পরাদনায কথা 
ফদরদছন।  
 
একিু ফযাখযা কটয! অজ অভযা মাযা ভুটরভ 
তাযা রৄধ ুস্বরাত টাভ অয ধভসী কর টফল 
ারদন এত থফট ঈদঠ দয রাটগ থমন রৃটনা 
থছদড় থদআ। অয মাযা নাদভ ভুটরভ টকন্তু 
অ‟ভাদর থনআ তাযা ধভসদক রৄধু ভটজদদআ যাদখ।       

তাআ এভন ভাজ গদড় থতারা দযকায থমখাদন ভুটরভ দফ ধভসপ্রাণ টকন্তু  
ঈন্পনীর  গঠনভুরক। একজন ভুটরভ থমভন স্বরাত ড়দফ থতভটন থ 
ভাদজয কাদজ এটগদ থাকদফ। থ থমভন কুয‟অন যদফ থতভটন 
থিকটনকযার কাদজ দক্ষতা থাকদফ। টকন্তু ভদন যাখদফন,  
 

রৃটনা যাখদফন াদত অয অটখযাত যাখদফন ন্তদয 
 
কাযন টতভাত্রা ঈচ্চাবীরাটলতা অনাদক দ্বীদনয থ থথদক দূদয টযদ 
থদদফ। অল্লায ন্তুটষ্টয জন্য কাজ কযদত টগদ থমন থরাদব না দড় মাআ। 
অভযা ঈবআ কযদত াটয তদফ রৃটনাদক াদত যাখা ভাদন থিা মটদ 
অনাদক টদ্বদনয থ থথদক টযদ টনদ মা তাদর াত থথদক রৃটনা 
থপদর টদন, অয অটখযাত ন্তদয যাখা ভাদন এিা থকানবাদফ ভন থথদক 
ভুদছ থপরা মাদফ না। ঐ অাদতয টক্ষা অভাদদয টনদত দফ থমন অভযা 
একটদদক থফট ঝুদক না মাআ। ফযং থমভন আফাদা কযদত দফ থতভটন 
টন‟অভাতদক কাদজ রাটগদ ঈন্পটত কযদত দফ ভধযভ ন্থা।  
 
 
 

আল্লাহ সব কিছুই ভাল া জালেে 
 
 




